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!QUALIFICAÇÃO

!AGENDA ESTADUAL

!ACONTECE

Curso Nestlé reúne quase 4 mil pediatras em Belo Horizonte

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

Curso em Psicossomática 2010

Cuidado Integrador na Prática Clínica

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística

V Encontro de Neuro-ortopedia e Reabilitação na Infância e Adolescência

III Jornada de Oftalmologia Pediátrica

Data: início em 19 de agosto de 2010 (duração de 4 meses)

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações e inscrições: (31) 3247-1600 

Obs: Para ver a programação completa, baixar a ficha de inscrição e o contrato do Curso, clique no 

link abaixo:

Data: 27 de agosto, de 9h às 18h

Local: Auditório do Hospital Infantil São Camilo

Informações: (31) 3489-6100 (Fabíola)

Obs: Inscrições a partir de 1º de julho

Data: de 01 a 04 de setembro de 2010

Local: Associação Médica de Minas Gerais – Belo Horizonte/MG

Informações e inscrições: (31) 3227-8544 ou 

Organização: Comissão de Aleitamento Materno da SMP

Data: 02 a 04 de setembro de 2010

Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei - Rua Gonçalves Dias, 2.700, Santo Agostinho, 

Belo Horizonte/MG

Informações/inscrições: (31) 3224-0857

Data: de 16 a 18 de setembro de 2010

Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei

Informações e inscrições:  / (31) 3243-7117 / 9921-7117 / 

Data: de 17 a 19 de setembro de 2010

Local: Auditório Prof. Roberto Junqueira Alvarenga (Centro de Estudos do Hospital Belo Horizonte)

Informações e inscrições: (31) 3449-7015 ou 

Para ver a programação completa, 

Data: 19 e 20 de novembro de 2010

Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei

Informações e inscrições: (31) 3224-0857

Data: de 14 a 18 de novembro de 2010

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG

Informações: 

http://www.smp.org.br/interno.php?cod=137&grp=2&tit=Agenda%20Estadual

www.rhodeseventos.com.br/fibrose_cistica

www.neuroortopedia2010.com.br

deborah.incomum@gmail.com

www.simposiopedbh.blogspot.com

clique aqui

http://www.luminaeventos.com.br/Internet/Projeto%20CIPE%202010.pdf

IV Jornada Mineira de adolescência e Ginecologia Infanto-Puberal

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

3º Simpósio de Pediatria e 5º Encontro de Ex-residentes do Hospital Belo 

Horizonte

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, XIII Congresso Brasileiro de 

Urologia Pediátrica e II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica 

Vídeoassistida

Organização: Comissão de Oftalmologia Pediátrica da  SMP

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

!ATENÇÃO PEDIATRA

Estarão disponíveis, em breve, na seção “Acade- Pediatria. Os documentos trazem os resumos 

mia” do site da SMP, os relatórios finais dos dois das palestras e trabalhos apresentados nos 

fóruns realizados pela Academia Mineira de eventos, realizados em 2007 e 2009.

Relatórios dos Fóruns da AMP no site da SMP

!AGENDA NACIONAL

11° Congresso Brasileiro de Adolescência

16° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

Data: 22 a 25 de setembro de 2010

Local: Salvador

Informações:  

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Informações: 

Data: 3 a 6 de novembro de 2010

Local: Florianópolis 

Informações: 

Data: 21 a 24 de novembro de 2010

Local: Rio de Janeiro 

Informações: 

www.adolescencia2010.com.br

www.ensinoepesquisa2010.com.br 

www.infectoped2010.com.br

www.perinato2010.com.br

7º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia

Belo Horizonte será palco do III Congresso vem a doença, como abordagem das infecções 

Brasileiro de Fibrose Cística, que será realizado respiratórias, intervenções nutricionais, terapia 

entre os dias 01 e 04 de setembro de 2010, na inalatória, hepatopatia, dentre outros. 

Assoc iação  “Queremos oferecer a todos os profissionais de 

M é d i c a  d e  saúde a oportunidade de conhecer melhor a 

Minas Gerais.  doença, discutir os pontos ainda controversos da 

O evento é mesma e participar de todas as atividades cientí-

destinado a ficas do Congresso”, afirma Francisco José 

profissionais Caldeira Reis, presidente do Congresso.  

de saúde e acadêmicos relacionados à Fibrose Os participantes poderão discutir vários tópicos 

Cística (pediatras, pneumologistas, gastroente- durante a participação em mesas redondas, mini 

rologistas, endocrinologistas, nutricionistas, conferências, workshops e discussões de casos. 

fisioterapeutas, enfermeiros etc) e contará com a Informações, inscrições e programação comple-

participação de dez profissionais estrangeiros. A ta: (31) 3227-8544 / 

grade científica discutirá temas atuais que envol-

www.rhodeseventos.-

com.br/fibrose_cistica

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística

O SMP Informa divulgou recentemente a relação � Luc iano  Bo rges  (P res iden te  do  

dos pediatras mineiros que compõem os Departamento Científico de Aleitamento Materno 

Conselhos dos Departamentos Científicos da 
e assessor para Acompanhamento de Licença-

SBP. Os nomes dos mineiros que ocupam cargos 
maternidade)

nos Departamentos e em outras funções da SBP 
� Mário Lavorato (Coordenador de Saúde 

são publicados nesta edição: 
Suplementar e do Programa Gestão de 

� Eliane de Souza (Assessora de Apoio às 

Consultório)Filiadas)

� Paulo César Pinho Ribeiro (Editor da revista 
� Joel Alves Lamounier (Vice-presidente e 

SBP Ciência)editor da revista SBP Ciência)

� V i rg ín ia  Wef fo r t  (P res iden te  do  � José Sabino (Diretor-adjunto dos 

Departamento Científico de Nutrologia e coorde-Departamentos Científicos e editor da revista 

SBP Ciência) nadora de Graduação

Mineiros na SBP

“É um evento grandioso. Este ano, em particular, de José Martins Filho sobre o polêmico assunto 

ele está acima de todas as nossas expectativas”, da terceirização da criança.

é o que afirmou, animado, Rubens Fabel, gerente A abertura

de Nutrição Infantil da Nestlé Nutrition. E tama-
Logo após a composição da mesa de abertura e 

nha animação se deve ao fato de o 67º Curso da apresentação de um vídeo institucional da 
Nestlé de Atualização em Pediatria ter reunido no Nestlé, foram apresentados três comerciais já 

Expominas, entre os dias 11 e 14 de agosto, veiculados na TV que marcaram o lançamento da 

quase 4 mil pediatras de todo o Brasil. As inscri- campanha “Quem vai ao pediatra volta tranquilo”, 

ções para o curso, em 2010, somaram cerca de uma iniciativa da SBP e da Nestlé Nutrition. 

Paulo Poggiali, presidente da 

SMP, iniciou seu discurso dando 

as boas-vindas aos convidados e 

participantes. Depois, destacou a 

importância do Curso para os 

pediatras brasileiros e a força de 

duas instituições – SBP e Nestlé – 

que conseguem reunir tamanho 

público em um evento. Por fim, 

reforçou a relevância da discussão 

da valorização profissional e 

parabenizou a iniciativa de dedicar 

uma mesa redonda a essa discus-

são durante o Curso.
4,5 mil, de acordo com Fabel. 

� A cobertura completa do 67º Curso Nestlé de 
Em uma conferência e 12 mesas redondas 

Atualização em Pediatria você pode encontrar 
seguidas por colóquios, os pediatras tiveram a 

na edição nº 30 do SMP Informa
oportunidade de assistir a todas as palestras, que 

tratavam de temas diversos. Os participantes 

podiam ver as aulas do salão principal ou da sala 

de transmissão simultânea, sem terem que 

escolher entre dois temas ou programações, já 

que o evento foi organizado para ter uma só 

palestra por vez. “Isso garantiu um ótimo aprovei-

tamento por parte dos pediatras”, observou 

Paulo Poggiali, presidente da Sociedade Mineira 

de Pediatria.

Saúde Mental, Nutrição, Prática Clínica, 

Otorrinolaringologia, Aleitamento Materno, 

Neonatologia, Neurologia, Segurança e 

Prevenção de Acidentes e Dermatologia foram 

os grandes assuntos tratados no Curso, além de 

Valorização Profissional e uma palestra magna 

Auditório Principal – Solenidade de abertura

Em seu discurso, Poggiali destacou a importância 
da discussão sobre valorização profissional 
durante o Curso

A VI Jornada Mineira em Defesa da pôsteres científicos. Os livros reservados para os 

Amamentação, organizada pelo Comitê de ganhadores são:

Aleitamento da SMP,  vai acontecer nos próxi- Pediatria Ambulatorial (2005) - Ennio Leão, 

mos dias 02, 03 e 04, no auditório 1 do Hospital Edison José Corrêa, Joaquim Antônio César 

Mater Dei, em Belo Horizonte. Na programação, Mota e Marcos Borato Viana (dois exemplares)

estão previstas palestras com profissionais de 
Aspectos Biopsicossociais - da Saúde na 

referência no assunto, como “Fortificação do 
Infância e Adolescência (2009) - Fernanda de 

Leite Humano para Prematuros”, com o profes-
Oliveira Ferreira, Francisco José Penna e Vitor 

sor da UFMS, Durval Palhares. 
Geraldi Haase (um exemplar)

Além disso, a cerimônia de abertura do evento 

brindará aos presentes com uma apresentação 

do Quarteto de Cordas da Escola de Música da 

Universidade Federal de São João del Rei. 

Haverá ainda a premiação dos três melhores 

A VI Jornada Mineira em Defesa da 

Amamentação é pontuada pela CNA. São 

cinco pontos para Pediatria e cinco para 

Neonatologia.

Até o dia 9 de setembro estão abertas as inscri- Vespasiano.

ções para o processo seletivo 2010 de coopera- Os interessados devem ter inscrição no CRMM, 

dos da Unimed. Neste ano, a cooperativa oferece registro de qualificação de especialista emitido 

265 vagas, em 46 especialidades médicas. As pelo órgão de classe do CRM e tempo de exercí-

cidades são: Belo Horizonte, Baldim, Barão de cio profissional, na especialidade de opção, de 

Cocais, Caeté, Capim Branco, Catas Altas, pelo menos três anos, concluídos até 28 de 

fevereiro de 2011.Confins, Contagem, Ibirité, Jaboticatubas, Lagoa 

Santa, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Inscrições pelo site 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima,  até as 19h do dia 9 de setembro. Nesse 

Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santana do site você encontra também o edital e mais infor-

Riacho, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e mações sobre o processo seletivo.

www.gestaodeconcursos.-

com.br

Aberto processo seletivo para seleção de médicos da Unimed-BH


